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Zpráva o činnosti organizace 
 

 

Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 1. 9. 2014. 

 

 

Charakteristika organizace: 
 

Název organizace:  Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99  

 

Adresa:    Karlovarská 99, Plzeň, PSČ 323 00     

 

telefon:    377 520 253, 377 822 313 

fax:          377 532 431, 377 444 869 

e-mail:      dopskopl@dopskopl.cz 

      skola@dopskopl-kr.cz  

 

IZO:     610100530 

IČ:        69457930     

 

Právní forma:   příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb. 

 

Zřizovatel:    Plzeňský kraj 

Právní forma:   Kraj, IČ 70890366 

Adresa:    Škroupova 18, 306 13  Plzeň 

 

 

Součásti školy :  

 

Název školy IZO součásti Kapacita 
Střední  škola  110100549 2080 

Domov mládeže 110100565 819 

Školní jídelna 110100573 1850 

 

 

Místa poskytovaného vzdělání:    

 
    Karlovarská 99, 323 00 Plzeň 

    Průkopníků 290, 322 00 Plzeň-Křimice 
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Vzdělávací  programy školy:  
 
 

Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou (1. až 4. ročník): 
(výuka probíhá dle RVP) 

 
1. 23-45-M/01 Dopravní prostředky – diagnostika a opravy vozidel 

2. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením: 

- letecká doprava 

- silniční doprava 

- logistika  (2. –  4.  ročník) 

- logistika a zasilatelství (1.  ročník) 

- dopravní služby v EU 

 

3. 41-45-M/01 Mechanizace a služby 

- ekologie 

- požární prevence 

- výpočetní technika a automatizace mechanizovaných služeb  

(4. ročník) 

4.       39-41-L/01 Autotronik 

 

 

Obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou (1. – 3. ročník): 
(výuka probíhá dle RVP) 

 

1. 23-55-H/02 Karosář (3. ročník) 

2. 23-61-H/01 Autolakýrník 

3. 23-68-H/01        Mechanik opravář motorových vozidel 

4. 33-59-H/01 Čalouník (2. a 3. ročník) 

5. 37-52-H/01 Železničář (2. a 3. ročník) 

 
 

Nástavbový obor vzdělávání zakončený  maturitní zkouškou  (1. – 2. ročník) 
(výuka probíhá dle RVP) 

 

1.       64-41-L/51      Podnikání (denní nástavbové studium) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Přehled tříd: 

 
Třídy: PLD1, PLG1,  PSD1,  PLD2, PLG2,  PSD2, PLD3, PLG3, PSD3, PLD4,  PLG4, PSD4 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením: 

PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY 37-41-M/01 

Výuka od 1. ročníku probíhá podle  ŠVP Provoz a ekonomika dopravy, vypracovaného         

na základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 29. 5. 2008 pod č. j. 6 907/2008-23 s platností    

od 1. 9. 2008 

 

 

Třídy:  DP1, DP2, DP3A, DP3B, DP4A, DP4B 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:  

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – DIAGNOSTIKA A OPRAVY VOZIDEL  23–45–M/01 

Výuka od 1. ročníku probíhá podle ŠVP Diagnostika a opravy vozidel, vypracovaného          

na základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 6. 2007 pod č. j. 12 698/2007-23 s platností   

od 1. 9. 2007 

 
 

Třídy:  MEK1, MPP1, MEK2, MPP2, MEK3, MPP3, MEK4, MPV4 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením: 

MECHANIZACE A SLUŽBY 41-45-M/01 

Výuka od 1. ročníku probíhá podle ŠVP Mechanizace a služby, vypracovaného na základě 

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 6. 2007 pod č. j. 12 698/2007-23 s platností                

od 1. 9. 2007 

 

 
Třídy: AT1, AT2A, AT2B, AT3A, AT3B, AT4A, AT4B 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:  

AUTOTRONIK 39 – 41 – L/01 

Výuka  probíhá s účinností od 1. 9. 2009 (1. 9. 2011) podle ŠVP Autotronik, vypracovaného 

na základě  RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 8. 2007  pod č.j. 12 698/2007-23. 

 

 

Třídy: A1A,  AL1, A2A, A2B, A3A, A3B 

Obor vzdělání s výučním listem:  

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23 – 68 – H/01 

Výuka  probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Automechanik, vypracovaného                

na základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 6. 2007  pod č.j. 12 698/2007-23. 

  

 

Třídy:  K3  

Obor vzdělání s výučním listem:  

KAROSÁŘ 23–55–H/02  

Výuka  probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Autoklempíř vypracovaného na základě 

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 29. 5. 2008  pod č.j. 6 907/2008-23. 

 

 

 

 



 

 

Třídy: CLZ2, CLZ3 

Obor vzdělání s výučním listem:  

ČALOUNÍK 33–59–H/01 

Výuka  probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Čalouník, vypracovaného na základě  

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 6. 2007  pod č.j. 12 698/2007-23. 

 

 

Třídy: AL1,CLZ2, CLZ3 

Obor vzdělání s výučním listem: 

AUTOLAKÝRNÍK 23–61–H/01 

Výuka  probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Autolakýrník vypracovaného na základě 

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 29. 5. 2008  pod č.j. 6 907/2008-23. 

 

 

Třídy: CLZ2, C LZ3 

Obor vzdělání s výučním listem:  

ŽELEZNIČÁŘ 37–52–H/01  

Výuka  probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Železničář vypracovaného na základě 

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 29. 5. 2008  pod č.j. 6 907/2008-23. 

 

 

Třídy: N1, N2 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:  

PODNIKÁNÍ (denní  nástavbové studium) 64–41–L/51  

Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2010  podle ŠVP Podnikání vypracovaného na základě 

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 6. 5. 2009  pod č.j. 9325/2009-23. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Přehled všech oborů vzdělání 

 

Název oboru Číslo oboru 
Schválená 

kapacita 

Vyučován ve  školním roce 

2013/2014 2014/2015 

Dopravní prostředky 

Diagnostika a opravy vozidel 
23-45-M/01 264 152 121 

Provoz a ekonomika dopravy 

(denní studium) 
37-41-M/01 480 319 324 

Mechanizace a služby 41-45-M/01 264 209 187 

Autotronik 39–41–L/01 312 178 155 

Karosář 23–55–H/02 102 30 27 

Autolakýrník 23–61–H/01 45  41 53 

Mechanik opravář 

motorových vozidel 
23–68–H/01 180  176 194 

Čalouník 33–59–H/01 45  14 12 

Železničář 37–52–H/01 90  21 20 

Podnikání 

(denní nástavbové studium) 
64-41-L/51 68 59 58 

Celkem  
 

 
1850 1199 1151 

 

Doplňková činnost školy a školského zařízení 
 

Název doplňkové činnosti Realizovaná v roce 2014 

1. Výroba, obchod a služby (neuvedené v přílohách 1. – 3. ŽZ)  

    - Ubytovací služby ano 

- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení,  

       včetně lektorské činnosti 
ano 

2. Hostinská činnost ano 

3. Provozování autoškoly ano 

4. Oprava silničních vozidel ano 

5. Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů ano 

6. Zámečnictví, nástrojářství ano 

 

Údaje o zaměstnancích 
 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2014 

(fyzický stav / přepočtený stav) 

Z toho počet pedagogických pracovníků 

(fyzický stav / přepočtený stav) 

203/193 136/125 

    

 



 

Údaje o počtech žáků 

  

Údaj k 31. 8. 2014 
Údaj podle statistických výkazů  

pro školní rok 2014/2015 

Počet žáků 1146 1151 

Počet tříd 44 43 

 

 

Prospěch žáků ve školním roce 2013/2014 – 1. pololetí školního roku (v %) 
 

Počet 

žáků 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Neklasifikováni Vyloučeni 

Zanechali 

studia 

1 176 14 682 396 82 2 0 23 

 

 

Prospěch žáků ve školním roce 2013/2014 – 2. pololetí školního roku (v %) 
 

 
Počet 

žáků 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Neklasifikováni Vyloučeni 

Zanechali 

studia 

1 146 27 1 026 89 0 4 0 30 

 

 

Chování žáků a docházka žáků ve školním roce 2013/2014  

– 1. pololetí školního roku  
 

Počet žáků 
Snížený stupeň z chování 

Neomluvené hodiny 
2. stupeň 3. stupeň 

1 176 47 16 2 824 

 

 

Chování žáků a docházka žáků ve školním roce 2013/2014  

– 2. pololetí školního roku  
 

Počet žáků 
Snížený stupeň z chování 

Neomluvené hodiny 
2. stupeň 3. stupeň 

1 146 65 12 1 904 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Počet absolventů školy s maturitní zkouškou ve školním roce 2013/2014 
 

Součást Počet absolventů 

Střední škola                            222 

Absolventi, kteří vykonali MZ  

později než 30. září  
0 

Celkem 222 

 

 

Počet absolventů školy se závěrečnou zkouškou  ve školním roce 2013/2014 
 

Součást Počet absolventů 

Střední škola 110 

Absolventi, kteří vykonali ZZ 

později než 30. září  
3 

Celkem 110 

 

 

Přijímací řízení  (podle údajů ve statistickém výkazu pro školní rok 2014/2015) 
 

Číslo a název oboru 
Počet uchazečů 

přihlášených přijatých 

23-45-M/01   Dopravní prostředky 

                       Diagnostika a opravy vozidel                      
42 39 

37-41-M/01   Provoz a ekonomika dopravy                     109 90 

41-45-M/01   Mechanizace a služby                                56 56 

39-41-L/01    Autotronik  47 47 

23-68-H/01    Mechanik opravář motorových  

                       vozidel 
60 60 

26-57-H/01    Autoelektrikář  0 0 

23-55-H/02    Karosář 15 15 

23-61-H/01    Autolakýrník 9 9 

33-59-H/01    Čalouník  0 0 

37-52- H/01   Železničář  9 9 

64-41-L/51     Podnikání 45 30 

Celkem 392 355 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kurzy k doplnění vzdělání  
 

Počet kurzů k doplnění základního vzdělání  Počet absolventů ve školním roce 2014/2015 

0 0 

 

 

Výsledky hodnocení ČŠI v roce 2014 
 

Dne 12. listopadu 2014 provedla ČŠI na škole šetření stížnosti. Bodem stížnosti bylo 

neinformování zákonných zástupců žákyň ubytovaných v domově mládeže o výskytu štěnic.  

 

Šetření se opíralo zejména o skutečnosti uvedené ve stížnosti, o šetření ve škole, o ústní 

vyjádření ředitele školy a zástupce ředitele pro domovy mládeže, o telefonickou informaci 

pracovnice Krajské hygienické stanice se sídlem v Plzni (KHS), o příslušnou dokumentaci 

(Vnitřní řád DM SPŠD, Plzeň, Protokol o kontrole ze dne 5. 11. 2014 vydaný KHS, podání 

písemné zprávy školy adresované KHS, lékařská zpráva Dermatovenerologické kliniky                        

z 10. 10. 2014, zápis z jednání konaného v ředitele školy ze dne 12. 11. 2014).  

 

Podle věcné příslušnosti byla stížnost postoupena dne 23. října 2014 KHS a ČŠI šetřila pouze 

neinformování zákonných zástupců žákyň ubytovaných v domově mládeže o výskytu štěnic. 

Na základě postoupené stížnosti provedly pracovnice KHS dne 5. 11. 2014 kontrolu                                           

ve školském zařízení (DM v místě Karlovarská 1210, Plzeň).  

 

Ředitel školy předložil Protokol o kontrole vydaný KHS, ze kterého vyplynulo, že ze strany 

školy nebylo shledáno žádné porušení hygienických norem. Pracovnice KHS v telefonickém 

rozhovoru potvrdila, že při preventivní dezinsekci provedené na místě pracovníky plzeňské  

firmy Desinsekta, s. r. o. dne 16. 1. 2014 a následně dne 4. 11. 2014 nebyla přítomnost štěnic 

prokázána. V lékařské zprávě byla vyslovena pouze domněnka, že se mohlo jednat o štěnice.  

 

Vzhledem k tomu, že nebyl výskyt štěnic při opakované dezinsekci ubytovacích prostorů 

prokázán a ani lékařem nebylo jednoznačně potvrzeno, že šlo o poštípání štěnicemi, 

nepovažovali pracovníci domova mládeže za nutné o domnělém nepotvrzeném výskytu štěnic 

zákonné zástupce ubytovaných žákyň informovat.  

 

Závěr šetření ČŠI: 

 

Tvrzení uvedené v bodu stížnosti bylo nedůvodné. 

 

 

 

 

 



 

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím  

Rok 2014 

 

Počet podaných žádostí o informace 

celkem 
0 

a) z toho důvodných 0 

b) z toho částečně důvodných 0 

c) z toho nedůvodných 0 

Počet vydaných rozhodnutí  

o odmítnutí žádosti 
0 

Počet podaných odvolání proti 

rozhodnutí 
0 

Výdaje vynaložené v souvislosti se 

soudními řízeními o právech a 

povinnostech podle zákona 

106/1999 Sb., a to včetně nákladů   

na zaměstnance školy a nákladů na 

právní zastoupení 

0 

Výčet poskytnutých výhradních 

licencí a odůvodnění nezbytnosti 

poskytnutí výhradních licencí 

OPERAČNÍ SYSTÉMY 
Windows 7 - operační systém  

Windows XP - operační systém  

Windows Vista - operační systém 

Windows 8 - operační systém (2014) 

Windows 8.1 - operační systém (2014) 

Windows Server 2008 - serverový operační systém 

Karlovarská 

Windows Server 2012 - serverový operační systém 

Křimice (2013) 

 

KANCELÁŘSKÝ SW 
MS Office 2000 Proffesional - kancelářský balík Office 

MS Office 2003 Proffesional - kancelářský balík Office 

MS Office 2007 Proffesional - kancelářský balík Office 

MS Office 2010 Proffesional - kancelářský balík Office 

MS Office 2013 Proffesional - kancelářský balík Office 

(2013) 

 



ANTIVIROVÝ SW 
AVG  - Antivirový program (2014) 

Avast - Antivirový program pro DM 

 

 

VÝUKOVÝ SW 
ATF -All ten fingers - výukový program pro psaní všemi 

deseti 

Smart Notebook Software - software pro interaktivní 

tabule a tvorbu interaktivních výukových materiálů 

(2012) 

Zoner Callisto 5 - výukový program pro vektorovou 

grafiku 

Zoner Photostudio - výukový program pro rastrovou 

grafiku a úpravy obrázků 

Lego Mindstorms a Edubase - výukový SW (2012) 

Autodesk Inventor 2015 - CAD systém pro 3D 

modelování a kreslení (2014) 

Autodesk Mechanical Desktop 2015 - CAD systém pro 

2D modelování a kreslení (2014) 

ProgeCAD - CAD systém pro 2D modelování a kreslení 

(2013) 

Eric - výkový program pro obor logistika  

Corel Graphic Suite 8 - balík pro výuku vektorové 

grafiky 

Anglický a Německý překladový slovník Lingea - pro 

jazykáře 

WinFire Office - program pro výuku oboru požární 

prevence 

Route 66 - mapy a navigace 

MapFactor Navigator Evropa - mapy a navigace 
PC Control Zlatá - program pro podporu výuky v PC učebnách 

(2013) 

Autodata – výukový program pro diagnostiku vozidel  

(technická data vozidel)  

Vivid – výukový program pro diagnostiku vozidel 

(vyhledávání závad) 

Es tronic – výukový program pro diagnostiku vozidel 

(opravy) 

CarSys - výuka ve fiktivním autoservisu (2014) 

Fyzika – SW pro výuku fyziky multimediálně 

Money S3 – výuka ekonomiky (2014) 

Peníze kolem nás - Výuka ekonomiky multimediálně 

(2014) 

Dynamická geometrie - Výuka matematiky 

multimediálně (2014) 

Matik 6-9 - Výuka matematiky multimediálně (2014) 

Matematika - přijímací zkoušky na SŠ Výuka 

matematiky multimediálně (2014) 



AGENDA ŠKOLY A OSTATNÍ SW PRO 

ZAMĚSTNANCE 
BAKALÁŘI - komplexní evidenční SW pro školy 

JUMP - účetnictví pro EKO úsek školy 

OKMzdy - program pro mzdovou účtárnu 

Portlink - komunikace s ČSSZ - elektronické posílání 

údajů - MZDOVÁ ÚČTARNA 

JASU PC výkaznictví - účetní program pro EKO úsek 

AbraG2 - program pro agendu odborové organizace 

školy 

VIS Strava - program pro školní jídelnu 

Zákony ČR Online - zákonné normy pro EKO úsek 

Legislativa školy - zákony týkající se školství - vedení 

školy 

Účetní poradce - pro EKO úsek 

Zákon 4.0 - pro EKO úsek 

SAFEQ - software pro inteligentní centralizovaný tisk, 

kopírování a skenování 

Acronis True Image 2014 (klonování a zálohování disků 

– správa sítě) (2014) 

Symantec Ghost (hromadná správa a klonování PC 

v učebnách) 

AuditPro - program pro elektronickou evidenci licencí 

SWRuckus Wireless ZoneDirector - program pro 

administraci WiFi sítě školy (2013) 

Počet stížností podaných podle §16a 0 

a) z toho důvodných 0 

b) z toho částečně důvodných 0 

c) z toho nedůvodných 0 

Důvod podání stížnosti podaných 

podle §16a 
0 

Popis stížnosti podané podle §16a  0 

Vyřízení stížnosti 0 

Další informace vztahující se 

k uplatňování zákona 106/1999 Sb. 
0 

 

 

 

 

 



 

Závěrečné hodnocení úkolů, pro které byla organizace zřízena 

 

V uplynulém roce se zaměstnanci úspěšně podíleli na realizaci evropských projektů 

podpořených v rámci ROP JZ, ESF, ERDF, OPVK, ŽP.V projektových aktivitách se odráží 

snaha našich pedagogů o trvalé zvyšování úrovně vzdělávacích procesů na škole. Naše úsilí 

dokládají tyto dokončené projekty. 
 

Umět a řídit svůj život (Šablony) a Nauč se a tvoř (OP VK).V rámci projektových aktivit 

modernizovalo a zdokonalovalo 63 pedagogů naší školy svůj výukový proces nejen tvorbou 

nových vzdělávacích materiálů či modelů, ale i získáváním nových poznatků v komerčních 

firmách. Finanční částka na pokrytí těchto projektů si vyžádala 3,9 milionů Kč. 
 

Projekt Praxe hrou (ESF) škole umožnil založit pro žáky fungující fiktivní firmu servisního 

typu s vlastním firemním názvem a jasně definovanou pracovní náplní. Projekt patří                           

dle hodnocení MŠMT ČR k nejlepším ve své ose v rámci celé ČR, realizace si vyžádala 

částku 3,6 milionů Kč. 
 

Dále byl zahájen projekt Neboj se řemesel (ROP JZ), který musí být dokončen v červenci 

2015 a vyžádá si na pokrytí realizace částku 3 640 000 Kč. 
 

Velmi kladně lze hodnotit opětovné vítězství našich žáků v celostátní soutěži Logistik-junior 

pořádané v Karlových Varech a též třetí místo v logistické soutěži PR-DO-LOG 2014 

pořádané v Břeclavi. 
 

Pozitivní je též 2. místo v krajském kole SOČ, kterého dosáhl žák Jan Šůcha z třídy PLG3. 

Škola obdržela titul Školy udržitelného rozvoje na období 2014-2016 uděleného Klubem 

ekologické výchovy v Praze. Za zmínku stojí i několik vítězství ve sportovních soutěžích, 

například ve fotbalovém turnaji, který vyhlásil hejtman Plzeňského kraje, a další. 

 

Hospodářský výsledek v roce 2014 byl kladný. Vyšší částka je vykazovaná proto, že škola 

šetřila na odvod vyměřený Finančním úřadem v Plzni. Po odvolání byl Generálním finančním 

úřadem v Praze odvod snížen na částku uvedenou v ekonomické zprávě o hospodaření. 

Částku ve výši 7,5 milionů Kč vyžaduje škola na Rozvojové Plzeňské agentuře, která                           

na podkladě smlouvy o dílo vytvořila chybné zadání výzvy na dodavatele zateplení areálu 

Křimice. 
 

V závěru hodnocení lze jednoznačně konstatovat, že škola splnila poslání, pro které je 

zřízena, a zaujímá přední místo v nabídce kvalitního středního vzdělávání v Plzeňském kraji. 
 

 
 

 

Ing. Jiří Svoboda 

ředitel školy 

 

Datum zpracování zprávy:             16. února 2015 

Datum projednání v Radě školy:      17. února 2015 

 

 



 

Zpráva o hospodaření  

 
a) příjmy za rok 2014 (v tis. Kč): 

 

 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

dotace na přímé výdaje 73058  73058  

dotace na provozní výdaje   18976  18976  

dotace na projekty financované z EU  1415  1415  

příjmy z pronájmu majetku  1497  1497  

ostatní příjmy 9850  9850  

příjmy z doplňkové činnosti  5944  5944  

příjmy z fondů 1143   1143  

 

 

b) výdaje za rok 2014 (v tis. Kč): 
 

 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

Investiční 15314   15314  

Neinvestiční 106110 5032 111142 

z toho:    

- přímé náklady 73058 2701 75759 
     na platy vč. UZ 33034,33049,33051,33052 52782  1592 54374 
     ostatní osobní náklady 466  434 900 
     zákonné odvody + FKSP 18622 659 19281 
     náklady na náhrady za nemoc 164 10 174 
     náklady na učeb.pomůcky a učebnice 12  12 
     přímé ONIV(cestovné, úraz. poj. zaměst.) 1012 6 1018 

 - provozní náklady 33052 2331 35383 

     energie vč. stočného 9019 1238 10257 

     opravy a údržba nemovitého majetku 1463 13 1476 

     odpisy majetku 4327 44 4371 

     ostatní náklady    15207 1036 16243 

     náklady na projekty financované z EU 3036  3036 

 

 

c) hospodářský výsledek dosažený za rok 2014 (v Kč):  
 

 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

HV před zdaněním 8,414.030,77 941.288,82 9,355.319,59 

Daň    

HV po zdanění 8,414.030,77 941.288,82 9,355.319,59 

 

 

 

 

 

 



 

Zdůvodnění hospodářského výsledku - zisku  za rok 2014 

 

Zisk dosažený za r. 2014 ve výši 9,355.319,59 Kč byl ovlivněn poskytnutím provozního 

příspěvku od zřizovatele na úhradu odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně                                 

při administrativním pochybení ve výběrovém řízení na akci „Zateplení Křimice“. Předpis 

odvodu za porušení rozpočtové kázně způsobil v roce 2013 ztrátu ve výši   26,565.815,23 Kč, 

v roce 2014 vyhovělo GFŘ  prostřednictvím FÚ pro Plzeňský kraj naší žádosti o snížení 

odvodu a tento předpis odvodu za porušení rozpočtové kázně byl snížen  o 20,703.313,00 Kč. 

Na základě nového platebního výměru FÚ pro Plzeňský kraj byla ztráta předchozího roku 

opravena prostřednictvím účtu 408-Opravy minulých období  na částku 5,862,502,23 Kč. 

Tato nově zjištěná výše ztráty za rok 2013 bude uhrazena ze zisku roku 2014 a zbývající část 

zisku ve výši 3,492.817,36 Kč se rozdělí do fondů organizace. 

 

d) návrh na rozdělení hospodářského výsledku (v Kč): 
 

Fond odměn Fond rezervní Celkem 

492.817,28 3,000.000,08 3,492.817,36 

 

 

e)   přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí   

      (stav k 31. 12. 2014 v tis. Kč): 
 

 
Fond 

odměn 

Stav 

finančních 

prostředků na 

účtu FO 

Fond 

investiční 

Stav 

finančních 

prostředků na 

účtu FI 

Fond 

rezervní 

z ost. titulů 

Stav 

finančních 

prostředků 

na účtu FR 

Výkaz 

„Rozvaha“ 
C.II. ř.1  C.II.  ř. 5  C.II. ř.4  

 381,16 381,16 7.669,47 8.445,95 12,49 12,49 
 

 

FKSP- č. účtu 412 
Nesplacený zůstatek 

půjček z FKSP 

Stav finančních 

prostředků na účtu 
ROZDÍL 

Výkaz „Rozvaha“ 

 C.II. ř. 2  
Výkaz „Rozvaha“ 

  B.II. ř. 10  
Výkaz „Rozvaha“ 

 B.III. ř.10+pokl.FKSP  
 

1 2 3 (sl.l – sl.2) – sl.3 

234,71 0 203,88 -30,83 

 

f) přehled stavu pohledávek k 31. 12. 2014 (v  Kč): 
 

Celkem 

Z toho   

do lhůty 

splatnosti 

Z toho  

 po lhůtě 

splatnosti 

Z toho 

s 

upomínkou 

Z toho 

zažalované 
Z toho 

odsouzené 

Z toho 

nevymahatelné 

Výkaz 

„Rozvaha“ 

B.II. ř.1 

             

841.343,38 403.632,52 243.734,36   193.976,50 0 

 

 



 

g) plnění závazných ukazatelů za rok 2014 (v Kč): 
 

 Limit Skutečnost Rozdíl 

přepočtený počet zaměstnanců 191,54 184,87 6,67 

mzdové prostředky na platy vč. rozvoj. programů 

(UZ 33034, 33049, 33051, 33052) 
52781638 52781638 0 

mzdové prostředky – OON  466000 466000 0 

ostatní NIV vč. rozvojových programů  

(UZ33034, 33049, 33051, 33052) 
19810469 19810469 0 

 

 

h) zpráva o použití prostředků na DVPP za rok 2014 (v Kč): 
 

Vzdělávání Počet pedagogických pracovníků. Kč  

Vedoucích pracovníků 3 3460 

v oblasti cizích jazyků 3 1880 

k prohloubení odbornosti 29 59710 

Celkem 35 65050  

 

 

ch)  dotace poskytnuté ze SR prostřednictvím zřizovatele za r. 2014 (v Kč): 
 

 Poskytnuto Využito Vráceno 

UZ 33034 podzimní maturity 88637  85661  2976  

UZ 33049 na podporu odbor.vzdělávání  428537 428537 0 

UZ 33051 zvýšení platů ped. pracovníků   114009 114009 0 

UZ 33052 zvýšení platů pracovníků 

regionálního školství 
412900 412900  

Celkem 1044083 1041107 2976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

i) fond investičního majetku (v Kč): 
 

 1. Tvorba Zůstatek k 1. 1. 2014 16,923838,82           

  Tvorba (odpisy ú. 551)           4,706.676,30     

 ID zřizovatel Tester Bosch a osobní automobil                  898.052,00 

  ID zřizovatel vícepráce kotelna Křimice      355.000,00     

  ID Projekt Praxe hrou 100.000,00 

 Zdroje celkem       22,983.567,12     

2. Čerpání      

416.02 na nákup DHM  1,094.740,00     

 416.03 opravy budov                             233.531,28     

416.04 TH budov  91.252,10     

416.05 
 

Odvod invest. prostředků zřizovateli 7,983.551,00     

416.08 Rekonstrukci.plynové kotelny Křimice  3,062.979,50      

416.13 ID Proj. Praxe hrou hydraul. zvedák  94.670,00 

 Čerpání celkem   15,314.472,88     

3. Zůstatek  k 31. 12. 2014  7,669.472,24        

         Zdroje krytí účtu 416  

 Stav finančních prostředků na ú. 241.26 8,445.954,24 

   

 Rozdíl – neuhrazené investiční faktury 776.482,00 

 

 

 

V roce 2014  bylo celkem vyčerpáno za 15,314.472,88 Kč investičních prostředků z toho činil 

odvod zřizovateli 7,983.551,00 Kč. O tuto částku nám byl následně zřizovatelem navýšen 

provozní příspěvek, který byl použit na úhradu odvodu a penále za porušení rozpočtové 

kázně, ke kterému došlo v průběhu realizace projektu „zateplení Křimice“.  

 

Na zrealizované investiční akce tj. technické zhodnocení budov, opravy budov a pořízení 

investičního majetku bylo vynaloženo 7,330.921,88 Kč. 

 

Z  vlastních zdrojů investičního fondu byly použity investiční prostředky ve výši  

1,044.908,88 Kč a z investiční dotace od zřizovatele bylo čerpáno 6,286.013,00 Kč                               

na dokončení rekonstrukce plynové kotelny v Křimicích,  nákup vybavení pro výuku a 

osobního automobilu pro autoškolu.   


